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Înainte de a intra în legendă, scrie-ți numele în mai multe moduri, în căsuța de mai jos. 
Imaginează-ți că-l scrii prin coasere, cu ajutorul cruciulițelor. Cum ar arăta?

Poți vedea un exemplu pe ultima pagină a jurnalului.

Acest jurnal îmi aparține:
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Informații interesante

Hǎrți 
Idei pentru desen

Prob
leme de rez

olvat

Idei pentru construit

Jocuri

Ce vei gǎsi în acest jurnal?

Fusul cu zurgălăi este un obiect întâlnit doar în arta populară românească 
și face parte din tradiția zonei Maramureșului. Este realizat prin tehnica 
îmbucării lemnului, adică prin îmbinare, fără a folosi cuie sau lipici. 
Acest procedeu este adesea folosit de către maramureșeni în construcția 
de case sau de biserici.

Fusul este decorat cu motive populare. Odată îmbinate, elementele 
sale nu mai pot fi desfăcute. În spațiul gol care se formează între ele, 
meșterul introduce câteva pietricele de râu, care produc sunete de 
zurgălăi la fiecare mișcare a fusului.

Despre fusul cu zurgǎlǎi
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Fusul cu zurgǎlǎi 
s-a nǎscut în 
Maramureș

Ce știi despre zona 
Maramureșului?

Baia Mare•  

© OpenStreetMap

Marchează cu adevărat (A) sau fals (F) afirmațiile de mai jos. 

1. Maramureș, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana și Sătmar s-au unit cu Regatul României 
la 1 decembrie 1918, eveniment cunoscut drept Marea Unire.

2. Județul Maramureș este situat în partea de est a României.

3. Județele învecinate cu Județul Maramureș sunt: Satu-Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud, Tulcea, Suceava. 

4. Cel mai important oraș din județul Maramureș este Satu Mare.

5. Principalele unități montane din zonă sunt: Munții Rodnei, Munții Maramureșului și lanțul vulcanic 
Oaș-Gutâi-Țibleș.

6. Râul Tisa se varsă în Dunăre.

7. Printre obiectivele turistice ale Maramureșului se numără: Cimitirul Vesel de la Săpânța, Cascada Cailor, 
Muzeul Țărăncii Române, Mănăstirea Voroneț, Memorialul Sighet.

8. Maramureșul este renumit în Europa pentru aşezãrile pitoreşti, frumusețea peisajelor tradiționale 
și simplitatea vieții de la țară. 
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Fișa cǎrții

Titlul cǎrții:

Personajele:

Locul unde se desfǎșoarǎ acțiunea: Problema din care 
se naște acțiunea:

Evenimentele principale:

Ți-a plǎcut cartea? Motiveazǎ.

Concluzia:
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Ce-ar fi fost dacǎ...?
Citește cu atenție legenda fusului și imagineazǎ-ți!

Ce-ar fi fost dacă nu exista obiceiul șezătorii? 

Ce-ar fi fost dacă Ion 
nu se întâlnea cu Maria?

Cum ar fi putut Ion să o cucerească pe Maria, 
dacă nu se pricepea să lucreze lemnul?

Ce-ar fi fost dacă și alt băiat din sat 
ar fi vrut să se însoare cu Maria?
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Pe drum
Citește cu atenție legenda fusului și imagineazǎ-ți!

START!

Timp de trei zile pe săptămână, Ion merge la șezătoare, la familia Pop. Casa lui este  
în celălalt capăt al satului. Ion poate ajunge pe două drumuri. Unul mai scurt, pe care îl face  
în 20 de minute (la dus) și unul mai lung, pe care îl face în 30 de minute (la dus). Ion alege 
drumul mai lung atunci când trece pe la casa lui Grigore, prietenul lui, pentru a-l lua la șezătoare. 

1) Câte ore petrece Ion în total pe drum,  
spre familia Pop și înapoi, într-o săptămână,  
dacă alege numai drumul scurt?

2) Dar dacă trece să-l ia de fiecare dată și pe Grigore?
Ține cont că la întoarcere călătoresc tot împreună. 

3) Marchează cu culori diferite două variante de drum 
pe care le poți identifica în labirint.



Vântul s-a jucat și a modificat câteva elemente din curtea familiei Pop, 
iar desenele sunt acum diferite. 

Găsește zece diferențe între desenele A și B! 
Îți oferim câteva indicii la pagina 16.

Gospodǎrie cu dichis

A
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Observǎ detaliile!



Ai văzut vreodată un copac în care sunt atârnate oale diverse? Copacul cu oale este specific Maramureşului 
și ilustrează cât de înstărită este familia care locuiește acolo. Cu cât mai multe oale, cu atât mai bine!

Dacă oala atârnată în vârful copacului are culoarea roşie, atunci vei ști că familia aceea are o fată de măritat.

Când te duci în Maramureș, fii cu ochii în patru după acești copaci deosebiți!

B
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Obicei din Maramureș



Observă câteva motive populare, utilizate în sculptură 
de către meșterii din Maramureș.

Ai văzut vreodată o ladă de zestre? Cum arăta și la ce crezi că era folosită?
Imaginează-ți că ești meșter popular și decorează lada de zestre de mai jos, folosind cât mai creativ motive populare.
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Lada de zestre
Motive populare



Te provocăm să transformi paginile următoare într-o casă tradițională! 

Mai întâi, decorează spațiile albe ale formelor de pe paginile 11  
și 13. Apoi, decupează forma de la pagina 13 (taie pe linia continuă), 
îndoaie de-a lungul liniilor punctate și lipește astfel încât să obții 
o casă. Opțional, poți adăuga una sau două prispe (contururile de 
mai jos). Culorile aripioarelor care se vor lipi de acoperișul și de baza 
casei îți oferă indicii!

Privește cu atenție exemplele noastre înainte de a te apuca de lucru!
Dacă nu te descurci, ți-am pregătit un videoclip. Detalii la pagina 16.

contururi pentru prispe

Case cu tradiție

1

3 4 5 6

2
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Autorii caselor de la pagina 11:

1. Irina Marinescu, 9 ani
2. Eric Smaranda, 8 ani
3. Ingrid Ignat, 8 ani
4. Petru Dănăilă, 8 ani
5. Otilia Bădescu, 10 ani
6. Sofia Prodan, 6 ani

Casele prezentate în acest Jurnal au fost 
realizate în cadrul Atelierului de grafică 
susținut de către Sidonia Călin, la Școala 
Privată Aletheea din București.

Autorii caselor de pe această pagină:

7. Patricia Condruz, 6 ani
8. Alex Dobrescu, 6 ani
9. Maria Moraru, 6 ani
10. Sofia Mantea, 8 ani
11. Mateo Ionescu, 8 ani
12. Lulu Patnaik, 8 ani
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conturul casei
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Ai văzut vreodată cum arată un fus obșnuit?
Cum crezi că se folosește?

Umple contururile folosind motive populare.

Desenează-ți propriul fus în chenarul de mai jos. 

Fusul
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Pag. 8-9. Cele zece diferențe sunt: oala din copacul tradițional, rozeta de pe stâlpul stâng al porții, motivul sforii  
de pe stâlpul drept al porții, spița de la roabă, lopata din căpița de fân, numărul de trepte de la scara mobilă, numărul de trepte de la 
intrarea în casă, un ciucure albastru din șirul agățat de poartă, un ulcior galben în plus lângă prispă, farfuria agățată la intrarea în casă.

Pag. 11-14: Intră pe site-ul Asociației InfinitEdu 
pentru a viziona un clip cu pașii pe care trebuie 
să îi urmezi pentru a realiza căsuțe!
 
www.infinit-edu.ro/proiecte/fusul-cu-zurgalai/ 

Soluții

Pagina 4. Enunțuri adevărate: 1, 5, 6, 8. 

Dacă te-ai încurcat la enunțul 6, gândește în afara cutiei! 
Râul Tisa se varsă în Dunăre pe teritoriul Serbiei! 

Indicii pentru enunțurile 2, 3, 4, 7: sud, Tulcea, Baia Mare, 
Mănăstirea Voroneț.  

Pagina 2. Iată cum îți poți scrie numele folosind cruciulițe, 
pentru a da impresia că este realizat prin coasere.

Pagina 7. 1) 2 ore (3 zile x 2 drumuri x 20 minute); 2) 3 ore (3 zile x 2 drumuri x 30 minute)

Pagina 7. 3) varianta scurtă a drumului Pagina 10. Iată și alte exemple de motive  populare:
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